
UCHWAŁA Nr V/21/2006 

Krajowej Rady Notarialnej 

z dnia 24 lutego 2006 r. 

 

w sprawie zasad zwalniania aplikantów notarialnych od ponoszenia  

w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności  

lub rozkładania jej na raty 

 
 Na podstawie art. 40 § 1 pkt 8a) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 

62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 18 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, 

poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205) Krajowa Rada Nota-

rialna uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Rada izby notarialnej może zwolnić aplikanta notarialnego z obowiązku po-

noszenia opłaty rocznej za szkolenie w całości lub w części. 

2. Zwolnienie następuje na wniosek aplikanta notarialnego w przypadkach uza-

sadnionych jego sytuację osobistą, w tym przede wszystkim trudną sytuacją 

finansową. 

3. Podstawą zwolnienia aplikanta od ponoszenia opłaty rocznej w całości lub 

w części jest jego oświadczenie, iż nie jest on w stanie ponieść tej opłaty bez 

uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.  

4. We wniosku o częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty rocznej powinna 

być wskazana kwota bądź ułamkowa część tej opłaty, o zwolnienie której 

aplikant występuje. Rada izby notarialnej może przyznać zwolnienie w wy-

sokości niższej od wnioskowanej. 

5. Do wniosku o zwolnienie, o którym mowa w ust.2, powinno być dołączone 

oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, 

dochodach i źródłach utrzymania aplikanta ubiegającego się o takie zwolnie-

nie. Oświadczenie sporządza się według wzoru przewidzianego w art. 102 

ust.2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil-

nych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398). 

 

§ 2. 

1. Rada izby notarialnej może odroczyć termin płatności opłaty rocznej za szko-

lenie oraz rozłożyć płatność tej opłaty na raty. 

2. Odroczenie terminu płatności opłaty rocznej za szkolenie lub rozłożenie na 

raty tej płatności następuje na umotywowany wniosek aplikanta notarialnego 

w przypadkach uzasadnionych jego sytuacją osobistą, w tym przede wszyst-

kim trudną sytuacją finansową. 
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3. Do odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty płatności opłaty rocz-

nej za szkolenie stosuje się odpowiednio § 1 ust.3. 

4. Odroczenie terminu płatności opłaty rocznej za szkolenie może nastąpić 

maksymalnie na okres 6 miesięcy. 

5. Rozłożenie na raty płatności opłaty rocznej za szkolenie może nastąpić mak-

symalnie na 12 rat. Terminy płatności poszczególnych rat określa rada izby 

notarialnej. 

 

§ 3. 

Rada izby notarialnej może uzależnić odroczenie terminu płatności lub 

rozłożenie na raty płatności opłaty rocznej za szkolenie od zabezpieczenia tej 

należności. 

 

§ 4. 

W przypadku rozłożenia płatności opłaty rocznej na raty rada izby nota-

rialnej może postanowić, że niezapłacenie którejkolwiek z rat w ustalonym ter-

minie, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu aplikanta do zapłaty tej raty, po-

woduje natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.  

 

§ 5. 

 Wnioski o zwolnienie od opłaty rocznej w całości lub w części, a także 

o odroczenie terminu jej płatności lub rozłożenie na raty wnosi się do rady wła-

ściwej izby notarialnej w terminie do 14 dni od otrzymania przez aplikanta we-

zwania do zapłaty. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
PREZES 

/-/ Zbigniew KLEJMENT 

 


